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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal-hal yang 

berkaitan mengenai dengan tindak pidana pasti akan ditangani oleh  kepolisian 

sebagai aparat penegak hukum. Aparat kepolisian sudah seharusnya menjadi 

pengawas dan pelindung bagi masyarakat agar dapat terciptanya lingkungan 

yang bebas dari tindak kriminal. Tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat. 

 Peran kepolisian tidak hanya menjadi pengawas didalam masyarakat. 

Melainkan menjadi panutan bagi masyarakat untuk mengurangi dan melawan 

tindakan-tindakan kriminal. Didalam institusi kepolisian juga sudah terbagi 

beberapa bagian masing-masing untuk mengatasi segala bentuk kriminalitas. 

Kriminilitas ialah suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat karena adanya 

suatu penyimpangan ekonomi dan sosial yang mengakibatkan seseorang dapat 

melakukan sebuah tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan.  

Sebagai penegak hukum Kepolisian, kepolisian juga merupakan pejabat 

Negara Republiik Indonesia yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam 

KUHAP, yaitu sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik.  

Pemeriksaan penyidikan penyidik lebih berhati-hati dalam memutuskan 

seseorang menjadi tersangka. Tersangka ialah seseorang yang telah terbukti 

melakukan tindak pidana. Di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik harus sesuai dengan pengumpulan bukti-bukti, keterangan saksi, dan 
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keterangan korban. Dengan adanya bukti yang didapat yang telah dikumpulkan 

dengan adanya dugaan yang cukup terhadap seseorang. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi salah pemberian status tersangka kepada seseorang yang tidak 

melakukan tindak pidana. Penyidik kepolisian harus lebih teliti dalam setiap 

proses penyidikan. Jika seseorang telah terbukti menjadi tersangka maka pihak 

penyidik dapat melakukan penahanan sesuai dengan kententuan-ketentuan 

KUHAP. 

Penahanan merupakan salah satu perampasan hak untuk bebas atau hak 

untuk bergerak seseorang, termasuk tindakan untuk menghentikan 

kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya di tempat tertentu 

yang tidak lain biasa disebut rumah tahanan negara atau Lembaga 

Pemasyarakatan1. Penahanan dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai 

penyidik. Dasar-dasar penahanan harus sesuai dalam KUAHP  yang tertera 

dalam Pasal 21 ayat (2)2.   

Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dalam 

menangani tindak pidana yang ada dimasyarakat tidak boleh bertentangan 

dengan hak asasi manusia, agar tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan 

hukum yang sudah ada.Seperti adanya penangguhan penahanan yang diajukan 

sesuai permintaan dari pihak bersangkutan (tersangka) maupun dari pihak 

keluarga kepada penyidik kepolisian. 

                                                             
1Martiman Prodjohamidjojo,  1982,  Penangkapan Dan Penahanan, Jakarta Timur: Ghalia 

Indonesia, hal. 15 
2Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (2) 
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Mengenai penangguhan penahanan adapun syarat syarat yang telah 

ditentukan. Syarat-syarat tersebut telah diatur pada Pasal 31 ayat (1)  KUHAP3. 

Bahwa pihak bersangkutan (tersangka) maupun keluarga telah memiliki 

jaminan untuk melakukan penangguhan penahanan. Jaminan yang di berikan 

adalah berupa jaminan uang atau orang sebagai jaminannya sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan. Penyidik kepolisian memberikan penangguhan 

penahanan harus sesuai dengan KUHAP agar tidak terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penegak hukum 

yang adil sangatlah berpengaruh dalam memberikan keadilan yang transparan. 

Penangguhan penahanan merupakan hak yang dimiliki tersangka dalam 

tingkat pemeriksaan. Hak tersangka unntuk mendapatkan bantuan hukum atau 

jaminan bagi penangguhannya dapat dilihat dalam Pasal 59 KUHAP4. Sifat 

dari penanguhan itu sendiri yaitu permohonan tersebut ditujukan kepada instasi 

atau tempat dimana tersangka ditahan dengan disertai adanya suatu jaminan 

bisa jaminan berupa uang maupun jaminan orang. Penyidik harus teliti dalam 

memeriksa berskas-berkas yang akan menjadi jaminan untuk penangguhan 

penahanan terhadap tersangka.  

Penyidik kepolisian dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap 

tersangka apakah telah sesuai dengan kententuan-kententuan yang telah 

diterapkan  didalam KUHAP mengenai pemberian penangguhan penahanan 

tersangka. Perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan 

                                                             
3KUHAP,  Pasal 31 ayat (1) 
4KUHAP, Pasal 59 
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ketidakadilan dalam memberi pemberian penangguhan penahanan terhadap 

tersangka. Demi mewujudkan penegakan hukum yang jujur dan adil. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pemberian penangguhan penahanan dengan judul : 

“IMPLEMENTASI PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN 

TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS 

POLRESTABES SEMARANG)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diajukan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pemberian penangguhan penahanan terhadap 

tersangka oleh penyidik ? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam  memberikan penangguhan 

penahanan terhadap tersangka oleh penyidik? 

3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan pemberian penangguhan penahanan 

terhadap tersangka oleh penyidik? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan ilmiah ini hendak bertujuan memecahkan permasalahan yang telah 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian penangguhan penahanan 

terhadap tersangka oleh penyidik. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan 

penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. 
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3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pemberian penangguhan penahanan 

terhadap tersangka oleh penyidik. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Oleh demikian halnya dengan penulisan ini juga mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

lebih mendalam kepada masyarakat mengenai implementasi pemberian 

penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. Selain itu skripsi 

ini diharapkan dapat memperkaya khasanah leiteratur tentang implementasi 

pemberian penangguhan penahanan. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dari pihak 

kepolisian untuk masyarakat mengenai implementasi pemberian 

penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini memenuhi syarat sebagai karya ilmiah suatu penelitian 

tidak lepas dari metode penelitian Menurut Ronny Hanintjo Soermitro, tujuan 

penelitian pada umumnya adalah: 

Mengembangkan atau menuju kebenaran pengetahuan. Menemukan 

berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau 

kekuurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali 
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lebih dalam sesuatu yang sudah ada masih atau menjadi diragukan 

kebenarannya5. 

 

Penulis melakukan penelitian hukum menggunakan cara atau metode 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan untuk penelitian yang akan dipakai oleh penulis 

adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode 

dengan menekankan proses pemahaman peneliti atas rumusan masalah, 

dengan menetapkan objek penelitian secara spesifik dengan batasan-batasan 

yang cukup jelas. Batasan-batasan itu misalnya, kekhususan obyek atau 

subjek penelitian 6. Adapun beberapa pertimbangan dalam menggunakan 

metode kualitatif seperti diungkapkan Lexy. J. Moleong: 

Pertimbangan pertama, metode ini berdasarkan bukti-bukkti nyata 

yang didapatkan di lapangan. Pertimbangan kedua, metode ini  

menggunakan interaksi langsung antar peniliti dengan sumber data. 

Pertimbangan ketiga karena penelitian ini memungkinkan peneliti 

mengembangkan pemahaman dan pemaknaan data di lapangan7. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Dengan 

spesifikasi penelitian ini penulis  berusaha menggambarkan dengan 

sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat, lengkap, 

dan tepat mengenai cara penyidik bagaimana memberikan penangguhan 

penahanan terhadap tersangka. 

                                                             
5Ronny Hanintijo, 1990, Metode Penelitian dan Jurineteri, Jakarta: Jakarta Press, Hal 43 
6Petrus Soerjowinoto; 2006, Buku Panduan Metoode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi, 

Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Hal. 10 
7 Lexy.J.Moleong, 2002 ,Metode Peniltian Kualitatif, Bandung:CV, Remaja, hal 11. 
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Proses data yang didapat akan dianalisis terkait dengan tanggung 

jawab oleh penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap 

tersangka. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

implementasi pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh 

penyidik di Polrestabes Semarang. Penelitian yang akan diteliti secara 

langsung yang berkaitan dengan objek penelitian dengan permasalahan yang 

akan diuraikan sebagai berikut antara lain: 

a.  2 (dua) orang Aparat Kepolisian (Penyidik) di Polrestabes Semarang 

yang bertugas/berwenang memeriksa dan memberikan penangguhan 

penahanan. 

b. Berkas Penangguhan Penahanan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam upaya memperoleh pengumpulan data-data yang berkaitan 

dengan penelitian ini maka digunakan teknik-teknik seperti berikut : 

a. Studi Pustaka 

Data Sekunder adalah data yang telah diperoleh peneliti yang 

sebelumnya dan telah diolah oleh orang lain. Teknik ini berkaitan dengan 

sumber data dan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang 

terkait mengenai implementasi pemberian penangguhan penahanan 

terhadap tersangka oleh penyidik. 

1) Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari atas norma-norma dasar diantaranya : 

a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan sekunder adalah bahan yang erat dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami hukum 

primer seperti pada buku-buku karangan para ahli atau literatur-

literatur, media cetak atau  online , karya ilmiah para sarjana yang 

berhubungan dengan kewenangan penyidik dalam pemberian 

penangguhan tahanan terhadap tersangka. 

3) Bahan Hukum Tersier :  

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa 

Indonesia , Kamus Hukum. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi 

secara langsung antara dua orang, dimana ada satu orang yang 

mengajukan pertanyaan dan yang lainnya memberikan jawaban 

berdasarkan tujuan tertentu yang menyangkut penelitian. Dalam 

wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab terhadap responden dan 
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narasumber secara langsung yaitu 2 (dua) orang Penyidik selaku Pemberi 

Penangguhan Penahanan di Polrestabes Semarang. 

5. Metode Penyajian Data dan Pengolahan Data 

Teknik yang dilakukan dalam penyajian ini adalah mengumpulkan 

semua data baik dari primer lalu dikumpulkan untuk melakukan pengolahan 

data. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif dalam bentuk uraian untuk 

mencapai pembahasan yang berkaitan dengan implementasi pemberian 

penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. 

6. Metode Analisa Data 

Data yang telah diperoleh dari penelitian dianalisa secara kualitatif, 

sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data yang deskriptif. Data yang 

didapat akan disusun secara deskriptif berdasarkan kaidah-kaidah hukum, 

dan teori hukum yang digunakan. Lalu hasil penelitian yang telah diteliti 

akan dituliskan dalam bentuk laporan skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk penulis dapat terarah dan 

sistematis, sehingga dapat terwujud penulisan hukum yang menghasilkan 

keterangan yang baik dan jelas dan sistematis sehingga dapat memudahkan 

pembaca dan dapat memahami penulisan hukun ini. 

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan mengenai latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi teori-teori yang berisi 

Pengertian Pemberian Penangguhan Penahanan, Penahanan, Tersangka, 

Penyidik. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini 

membahas permasalahan yang berisi Bagaimana pemberian penangguhan 

penahanan terhadap tersangka oleh penyidik, Apa yang menjadi 

pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap 

tersangka oleh penyidik, Apa yang memjadi hambatan-hambatan pemberian 

penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. 

BAB IV  yaitu Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


